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O principal objetivo deste trabalho consiste na tentativa de entender os motivos 
que levaram pacientes tuberculosos a abandonar seu tratamento, fundando-se em suas 
percepções corporais. Busca-se compreender se a corporalidade da doença, ou seja, se 
o espaço manifesto e percebido da doença no corpo está influenciando ou não essa 
desistência. A enfermidade tem modo próprio de manifestação no corpo e, nele, en
contra seu espaço. O corpo, enquanto local onde ocorrem as manifestações, as lesões 
e as percepções das alterações dos sólidos e dos líquidos, será discutido em razão de 
uma determinada doença - a tuberculose. 

Foram entrevistados homens e mulheres, pacientes da unidade de tisiologia do 
centro de saúde e moradores, em sua grande maioria, de bairros populares da periferia 
de uma cidade de porte médio, localizada na região sul do estado do Rio Grande do 
Sul. De cunho qualitativo, a pesquisa' toma por base o método etnográfico; iniciada 
em setembro de 1994, foi interrompida em fevereiro de 1995. No decorrer da mesma, 
também foram entrevistados os profissionais da saúde que prestaram atendimento aos 
tuberculosos. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1990 ocorreram oito 
milhões de novos casos de tuberculose no mundo, sendo 95% em países subdesenvol
vidos e 5% nos industrializados. O mais preocupante é o fato de que acontecem cerca 
de três milhões de mortes causadas por esta moléstia, em um ano, no mundo. Este 
índice pode aumentar, devido à inter-relação da AIDS com a tuberculose - quatro mi
lhões de infectados com HIV e tuberculose, em 1992. Se, por um lado, o tratamento 
medicamentoso é eficaz no combate ao bacilo de Koch, responsável pela doença, a 
não-adesão ao mesmo é apontada como das mais graves falhas nos programas de com
bate a este mal. O bacilo adquire certa resistência aos medicamentos naqueles pacien
tes que dele são portadores - sendo, portanto, agentes transmissores - , mas que desis
tem de se tratar. 

A descoberta do microorganismo causador da tuberculose deu-se em 1882, 
pelo cientista Robert Koch. Na época o tratamento era bastante variado, abrangendo 
desde os mais estranhos modos de cura até os mais recomendáveis ainda hoje. Os 



O QUE SIGNIFICA ADESÃO? 

O tratamento da tuberculose apresenta a peculiaridade de ser administrado ex
clusivamente por uma unidade de saúde na cidade, único local a distribuir medica
mentos aos doentes que deles necessitam. Neste sentido, o tratamento e a cura são de 
responsabilidade de órgão público, o qual deverá garantir, além de medicamentos, 
assistência médica e hospitalar ao tuberculoso. Torna-se inevitável o contato com o 
local e com os profissionais responsáveis. Os pacientes, gostando ou não do atendi
mento e do tratamento, se vêem obrigados a aceitar as condições que lhes são coloca
das. Em alguns casos, o paciente recorre ao médico de sua confiança, não querendo 
abrir mão dele, para realizar o acompanhamento do tratamento determinado por ou
tros profissionais. 

Na Medicina, a adesão (compliance) é vista como "'obediência' do paciente" 
(cf. Kern, 1993:34 - grifo meu), abrangendo desde a forma com que este administra a 
ingestão dos medicamentos até "padrões comportamentais já profundamente estabe
lecidos". Para os informantes, aderir ao tratamento consiste em tomar os medicamen
tos da melhor maneira, ou seja, muitos evitam tomá-los da forma prescrita pelo médi
co, na intenção de amenizar efeitos colaterais. Alguns não ingerem a medicação diari
amente, alegando que os remédios são muito ruins, grandes e provocam vômitos. 

métodos eram colocados em prática e descartados após várias tentativas. Entre outros, 
o sangramento e as drogas contendo sais de arsênico ou ouro foram utilizadas para 
cura. São lembranças de um tempo em que a doença era considerada como "metáfora 
do mal" (cf. Helman, 1994:112), carregada de associações simbólicas que ainda hoje 
perduram. Como salienta Sontag (1984:39-40), a tuberculose, no século XVIII e XIX, 
era atribuída a paixão reprimida, a personalidades românticas, tendo até mesmo sido 
considerado o aspecto do corpo do tuberculoso como "novo modelo de aparência aris
tocrática, no momento em que a aristocracia deixa de ser uma condição de poder e 
começa a constituir principalmente um problema de imagem". 

Os sanatórios, no início do século XX, representavam uma possibilidade de 
cura daquele mal. Eram locais onde o verde das plantas e o ar puro eram abundantes. 
O contato direto com a natureza fazia parte desse processo de cura. Para a Medicina, a 
natureza e o meio ambiente eram causadores de efeitos que podiam ser positivos ou 
negativos à doença, influenciavam os humores corporais e ajudavam no pronto 
restabelecimento do enfermo (cf. Foucault, 1985:107). 

As dietas alimentares e o repouso ainda hoje são aconselhados. Com a evolu
ção da Medicina, o esquema de tratamento passou a ser realizado mediante a associ
ação de drogas recém-descobertas, em dosagens preestabelecidas e ingeridas por perí
odo determinado. No Rio Grande do Sul, o Programa de Controle da Tuberculose 
(PCT/RS) existe desde 1971, tendo sido implantado genericamente, em 1975, com a 
adesão dos pacientes do atual Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Depois 
disso, passaram-se 20 anos, no mínimo, sem que o mesmo tenha sido modificado. 



A noção de prejuízo ao tratamento por não tomar a medicação como prescrita 
não existe para a grande maioria dos entrevistados. Para eles, como o tratamento é 
longo 2 - tempo mínimo de seis meses - , o fato de passar um ou dois dias, até mesmo 
uma semana, sem tomar os medicamentos não altera os resultados quanto ao processo 
de cura. Logo, ao retornarem à unidade de saúde para receber mais medicamentos, tais 
pacientes omitem a maneira pela qual os administram, sabedores de que, ao contar ao 
médico do local, estarão assumindo sua não-adesão ou 'desobediência' (non
compliance) ao tratamento. 

Uma das formas que o médico tem, ou pensa ter, de controle é o fato de o 
paciente ser obrigado a ir à unidade de saúde para a retirada dos medicamentos, uma 
vez que lhes são entregues mensalmente, em quantidade suficiente para a ingestão 
durante 30 dias. Assim, aqueles que não comparecem na data previamente marcada, a 
contar um mês depois da última retirada dos remédios, estão burlando o próprio trata
mento. Há casos em que o tuberculoso esconde até dos familiares o fato de não estar 
tomando os medicamentos que deveria. Mas como aqueles familiares3 que participam 
do tratamento sabem ao certo qual o dia em que o paciente deverá buscar a medicação, 
assim faz o doente - obedece; vai até a unidade de saúde e retira, sem ter ingerido o 
que deveria no mês anterior. Portanto, neste aspecto, o programa de tratamento não 
tem qualquer controle, exceto nos casos em que os exames acusam a estagnação ou a 
piora do quadro clínico, levando os médicos a suspeitar de tais ocorrências. 

Outros fatores relacionados ao tipo de tratamento oferecido ao tuberculoso são 
instigantes para que se possa entender as atitudes dos informantes. A interrupção pre
matura por abandono do processo de cura, em razão do tipo de serviço oferecido, 
pontua algumas características: em primeiro lugar, o que chama a atenção no trata
mento é o fato de ser totalmente custeado pelo governo. Os tuberculosos não têm 
gastos com medicamentos ou exames. A medicação não é encontrada em farmácias 
locais; é controlada e distribuída pelo governo. Em segundo, há na cidade uma unida
de específica com profissionais treinados e à disposição dos doentes, em tempo inte
gral, para atendimento e esclarecimentos de dúvidas. Em terceiro, o paciente não ne
cessita enfrentar filas ou mesmo retirar fichas para atendimento, uma vez que sempre 
há equipe no local. Em quarto lugar, pode-se pensar que o tratamento medicamentoso 
deve ser muito complicado e que, portanto, acabe por desestimular o paciente a con
cluí-lo; no entanto, a prescrição para casos não tão avançados é por via oral, com 
comprimidos e cápsulas que devem ser ingeridas diariamente. Evidentemente que mais 
questões podem ser discutidas. Mas, até então, podemos indagar: onde está o motivo 
da não-adesão? 

Na cidade pesquisada, um levantamento prévio dos pacientes inscritos (n=162) 
no programa, no período de um ano, mostrou que um total de 37 pessoas abandonou o 
tratamento, número de não-adesão que se pode julgar estatisticamente alto. Foi con
siderado abandono quando o paciente não compareceu por mais de 30 dias à unidade 
de saúde para exames ou retirada dos medicamentos. 

Observou-se que, no terceiro e quarto mês, ocorreu maior índice de não-adesão 
ao programa da tuberculose. Há alguma mudança no tratamento durante este período? 



Sim, há. Ao final do segundo mês, de modo geral, o esquema terapêutico é alterado 
nos casos de tuberculose pulmonar ou extrapulmonar em adultos ou crianças - é redu
zido em mais da metade o número de comprimidos e cápsulas a serem ingeridos dia
riamente pelo tuberculoso - , passando-se de seis medicamentos diários para ape
nas dois. Na primeira fase desse esquema, ou seja, nos dois primeiros meses, o 
número total de remédios que devem ser ingeridos é de 360 (entre cápsulas e com
primidos). Como é tomada esta medicação? Até que ponto o doente manipula seu 
tratamento? Além disso, com a ingestão dos medicamentos desaparecem, em ge
ral, sinais como o emagrecimento, a falta de apetite, a tosse, a febre, o catarro, o 
sangue no escarro, os suores à noite - tudo isto ao final do segundo mês. Então, 
seria por esse motivo que as pessoas, não sentindo mais com a mesma intensidade 
os sinais e os sintomas da doença, acreditariam não necessitar mais de remédios, 
enfim, do tratamento e, em conseqüência, deixariam de comparecer à unidade de 
saúde para retirada dos mesmos? 

Especificando melhor a hipótese de trabalho, poder-se-ia dizer que a maior ou 
menor intensidade dos sintomas corporais percebidos e atribuídos à tuberculose influ
enciam diretamente o término do tratamento, exercendo, portanto, efeitos que se refle
tem na cura ou na cronicidade da doença. Igualmente, a forma como o tuberculoso 
adere ou não às regras terapêuticas do Programa de Controle da Tuberculose seria 
determinada por fatores tais como: a representação que familiares ou colegas e amigos 
têm do próprio doente - homem/trabalho/honra, a aceitação de estar doente e a relação 
médico-paciente - , em vista de suas peculiaridades. 

Foucault (1994:13) argumenta que "a percepção da doença no doente su
põe, portanto, um olhar qualitativo; para apreender a doença é preciso olhar onde 
há secura, ardor, excitação, onde há umidade, ingurgitamento, debilidade". Neste 
sentido, os informantes percebem a movimentação dos fluidos, dos humores, de 
maneira diferente do que consideram o normal da movimentação, da fisicalidade 
cotidiana do corpo, mas que diz respeito a uma doença que tem características 
próprias, as quais tomam corpo específico, em local específico. Em alguns depoi
mentos, no entanto, pode-se perceber que há desconfiança no que concerne à vera
cidade do diagnóstico médico, em razão de o paciente não compreender que o 
bacilo responsável pela enfermidade possa alojar-se em outros órgãos que não 
exclusivamente o pulmão. 

Pode-se destacar duas tipologias de pacientes: os que completam e os que não 
completam o tratamento dentro do prazo previsto pelos agentes de saúde. Entre estas, 
é preciso fazer uma diferenciação. Aqueles que completaram/aderiram ao tratamento 
compareceram à unidade de saúde em todos os meses de acompanhamento da pesqui
sa. No caso dos pacientes denominados faltosos, faz-se importante a seguinte divisão: 
os que não aderiram ao tratamento são aqueles que por mais de 30 dias não compare
ceram para a retirada dos medicamentos ou aqueles que, por algum motivo, não com
pareceram durante o mesmo período, mas retornaram ao tratamento. Em vista das 
características do Programa de Controle da Tuberculose, será abordada a questão tão 
debatida pela Antropologia médica - a relação médico-paciente. 



(IN)EVITÁVEL: MÉDICOS Ε ABANDONOS 

Kleinman (1980) chama a atenção para uma importante questão no que diz 
respeito à Antropologia médica. Dentro de um sistema de atenção à saúde, os pacien
tes e os agentes de saúde não podem ser entendidos fora de seu contexto, estando, por 
conseguinte, imbricados com significados culturais e relações sociais específicas do 
meio sociocultural. Logo, o estudo da enfermidade, do mal-estar (illness) e da cura 
passará, necessariamente, por uma análise do sistema de atenção à saúde. 

Pacientes e agentes de cura são componentes básicos de tais sistemas e, des
se modo, inserem-se em uma configuração específica de significados culturais 
e de relações sociais. Não podem ser compreendidos separados deste contexto. 
Enfermidade e processo de cura também conformam parte do sistema de aten
ção - cuidado - à saúde. Dentro desse sistema, articulam-se como experiências 
e atividades culturalmente constituídas. No contexto da cultura, o estudo dos 
pacientes e dos agentes de cura, e da enfermidade e do processo de cura, deve, 
portanto, iniciar com uma análise dos sistemas de atenção (cuidado) à saúde. 
(Kleinman, 1980:24-25 - tradução minha)4 

O mesmo autor define, como modelo explanatório, as 'noções' acerca de 
um "episódio de distúrbio corporal (perturbação) e seu tratamento", compreendi
dos todos os participantes nesse processo (Kleinman, 1980:105). Neste sentido, a 
relação médico-paciente em serviços públicos é comumente discutida e criticada. 
Tomando por base a importância do agente de saúde e do paciente no processo de 
reconhecimento da doença e de cura - em especial no caso da tuberculose, em que 
tais relações são inevitáveis - , torna-se relevante a análise desta relação. São três 
os médicos do serviço de saúde responsáveis pelo atendimento feito através do 
PCT/RS e, ainda, por todos os tuberculosos diagnosticados em Porto Alegre. Par
tindo deste raciocínio, pode-se suspeitar que algumas relações devem ser realmen
te muito complicadas, pois não há uniformidade de opiniões e nem de preferênci
as, mas sim um padrão de atendimento e de tratamento impostos pelo Programa de 
Controle da Tuberculose. 

Ao freqüentar a unidade de saúde, pode-se perceber que as consultas são rápi
das, pois os 'candidatos' a ingresso no programa não demoram mais que cinco minutos 
dentro da sala do médico. Um dos dois consultórios tem uma pequena abertura - sem vidros 
- que permite a quem estiver na sala ao lado, a da recepção, escutar todo o desenrolar 
da consulta. Além disso, a porta da sala quase nunca é fechada durante o atendimento. 
O paciente senta em frente a uma pequena mesa do médico e deve, num exíguo espaço 
de tempo, explicar o que vem sentindo. São pessoas que ali comparecem ou por traze
rem consigo encaminhamentos de um hospital, posto de saúde, médico particular, ou 
por já conhecerem o serviço e estarem desconfiadas de algum problema no pulmão -
que é a forma mais comumente conhecida da doença. Foi observado que, duran
te a consulta, os médicos falavam em tom mais alto que seus pacientes - na verda
de, alguns destes últimos quase sussurravam. Uma informante falou do incômodo 



que sentia ao ter que narrar suas dores e intimidades enquanto 'todos' na sala de espera 
a escutavam. 

O médico, detentor de um poder legitimado pela 'sabedoria' científica, ao di
agnosticar a doença que originou o mal-estar do paciente, principalmente em grupos 
populares, tem em seu poder a possibilidade de sensibilizá-lo moralmente, o qual, por 
sua vez, desconhece a história do médico. Mais claramente, este doente, ao chegar ao 
local de consulta, muitas vezes não conhece o médico que vai atendê-lo, não sabe se a 
maneira pelo qual foi atendido faz parte da conduta 'normal' desse profissional; não 
domina a Medicina e seu vocabulário científico. No caso da tuberculose, por exemplo, 
os pacientes entrevistados não conseguiram pronunciar corretamente o nome do exa
me de escarro e o dos medicamentos, terminando por especificar os remédios pela cor 
e tamanho. Quanto ao exame de baciloscopia - nome complicado, realmente - expli
cavam-no como aquele que tem que "guspir em um pote". 

Boltanski (1979:136) destaca a assimetria da relação médico-paciente quando 
a informação das suas prescrições durante a consulta "é tanto menos importante quan
to mais baixo o doente estiver situado na hierarquia social, ou seja, quando são mais 
fracos sua aptidão a compreender e manipular a língua científica utilizada pelo médi
co", concretizando, assim, uma relação autoritária, na qual o médico sente-se no direi
to de se abster de maiores explicações por tratar-se de pessoas que não o irão compre
ender claramente. No momento da consulta, diante da fragilidade provocada pela do
ença, são manifestadas, quase sempre, avaliações e dimensões sociais bastante preci
sas, tais como as condições socioeconômicas, psicológicas e cognitivas do paciente. 

A automedicação também ocorre. As pessoas, ao sentirem que o remédio prescri
to lhes provoca novos sintomas, procuram conciliá-los com outros, mais novos. De certa 
maneira, a atitude de se automedicar demonstra a não passividade ante o poder médico, o 
que pressupõe a existência de interpretação prévia e posterior daquela fornecida pelo mé
dico para seus sinais, mesmo sem domínio da linguagem médico-científica. Desta forma, 
os doentes determinam o que é mais apropriado tomar ou fazer em algumas circunstâncias. 

Um ponto importante dentro desta relação é quando o médico encaminha o 
paciente para a perícia do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e lá se constata 
a incapacidade - quase sempre temporária - para o trabalho, em conseqüência da doen
ça. O doente, se exerce alguma atividade laborai, está dispensado legalmente, da 
mesma forma que também tem o direito de receber benefício financeiro enquanto 
estiver afastado de sua atividade. Diante disso, os funcionários da unidade de saúde 
não compreendem porque o paciente não mais retorna ao tratamento, visto que foi 
afastado para tal e acreditam que está, via de regra, recebendo salário; mas é justamen
te aí que se enganam. Um claro exemplo da dimensão deste encontro entre os poderes, 
as decisões, as mudanças neste processo de cura é o de Felipe, que, passados três 
meses de 'encosto' pelo INSS, não recebeu nenhum benefício: 

Vai viver do que então? Se o médico diz: - Não, tu faz a medicação direiti¬ 
nho, não fica sem tomar os remédios, te cuida em casa. 

Aí, eu gostaria de perguntar para ele: - Quem é que vai sustentar os meus 
filhos? Agora mesmo eu tive que ir sair aí, dias de chuva, eu tive que sair para 



fazer alguma coisa, para poder... não é nada, não é nada, eu pago aluguel, dois 
litros de leite por dia, a gente que é pobre né, não é fácil! (...) Agora eu tô 
arriscando ir para a rua, a perder a casa... (Felipe, 31 anos, soldador) 

O tratamento não foi concluído. Ele o abandonou quando estava no terceiro 
mês, justamente quando não mais sentia os sinais atribuídos à doença - passou a tosse, 
voltou a engordar, suas forças e disposição estavam sendo recuperadas. Seu raciocínio 
fora: já que melhorara, por que precisaria ainda dos remédios e dos médicos? 

A volta ao trabalho recria situação de estabilidade, significa a retomada do 
papel de homem ideal imposto socialmente, enquanto figura ativa, capaz de manter 
família e de conservar em seu poder tal responsabilidade. Ante a impossibilidade físi
ca imposta pela tuberculose, este papel masculino, de provedor, é alterado. Sua honra 
é atingida. Bourdieu (1990:172), analisando a honra na sociedade Cabília, argumenta 
que "a honra de um homem é a sua própria honra. Aquele que perdeu a honra não 
existe. Deixa de existir para outros e, ao mesmo tempo, para si próprio". O código de 
honra define o lugar e os papéis sociais do homem c da mulher na sociedade. As 
expectativas em relação a estes papéis sociais determinarão sua maneira de agir. Nesta 
dimensão, o programa não tem alcance. 

Outro comportamento comum, depois daquele da decepção com o atendimen
to aliada ao tratamento prolongado, é o abandono temporário, ou melhor, o paciente 
não toma a medicação por mais de 15 dias consecutivos, chegando a ficar meses sem 
ingeri-la. Quando o corpo emite sinais, sintomas que já foram uma vez atribuídos à 
doença, ele então retorna ao programa para recomeçar o tratamento. Alguns ficam 
muitos anos neste ciclo: - "Velhos fregueses nossos", diz uma funcionária do local. 

Há aqueles que, preocupados com seus corpos, seguem rigorosamente as pres
crições e acabam por atribuir novo sentido à vida. Modificam atitudes que acreditam 
ter contribuído para a doença. Seguem aconselhamento médico sem questionamentos 
que porventura poderiam interromper o processo de cura. Borges (1995:368) perce
beu em sua pesquisa, de forma semelhante, a respeito de pacientes com insuficiência 
renal crônica - dependentes da hemodiálise - , a idéia de doença como 'destino', sendo 
recorrente nos discursos dos seus informantes o 'tinha que acontecer', ou seja, a enfer
midade é vista como inevitável e, em associação a essa idéia, é comum o sentimento 
de que a doença aconteceu para que o indivíduo pudesse 'refletir sobre sua vida'. 

Não é raro escutar dos pacientes que, na tuberculose pulmonar, o órgão afetado 
"está cheio de cavernas", 3 "de buracos"; falam daquele local - cavernas no pulmão -
onde há uma apropriação indevida de um espaço - pulmão - , a qual danificou o res
tante - o corpo que emagrece, que se modifica - , sendo o âmbito onde se travará uma 
luta contra o agressor, o bacilo. Percebido como fragilizado, o corpo necessita de for
tes medicamentos para superar as manifestações da tuberculose. Considerada 
atemorizante, a doença requer cuidados além dos prescritos pelos médicos da unidade 
de saúde. Dentre outros, há o repouso absoluto, a alimentação, exames mensais com 
médico escolhido, evitar calor e frio demasiado. Com uma preocupação e uma maior 
apreensão relativa a seu próprio corpo, é comum encontrar-se este tipo de depoimento 
nos pacientes que aderiram ao tratamento. 



MODIFICAÇÕES NO CORPO 

Segundo os informantes, a fraqueza do corpo em decorrência dos problemas 
nos pulmões esteve, em princípio, associada à pouca alimentação e, conseqüentemen
te, ao emagrecimento; com base nestas percepções corporais alteradas, recorriam a 
instituições de saúde ou religiosas e, por fim - encaminhados pelas mesmas ou acon
selhados por parentes ou amigos - , começavam o tratamento ao ser diagnosticada a 
tuberculose. Como não é comum o diagnóstico médico desta doença6 muitos dos 
pacientes, antes de chegar ao local, já haviam se tratado, em geral de pneumonia, o que 
agrava ainda mais o quadro clínico, pela demora do diagnóstico. 

A gente pega, né, de não comer também. Sim, se não comer fica, né. (...) eu 
não tinha mais sangue nas veias (...) a pessoa que aplicava as injeções [para 
pneumonia] ficava apavorada, porque eu não tinha mais músculo, era só pele e 
osso (...) a agulha da injeção encostou no osso. (Cintia, 26 anos, dona de casa) 

... uma fraqueza, uma anemia muito grande, e não queria comer, aí atacou os 
pulmões [era] um princípio de tuberculose, (marido de Cintia) 

Essa paciente parou o tratamento no segundo mês, quando sentiu que voltara a 
engordar e a recuperar a força. Tomar remédios era visto quase como castigo; escon
dia do marido que não estava seguindo o método para se curar; quando ingeria a me
dicação, sentia-se mal por seus efeitos colaterais. Com quantidade suficiente para ape
nas um mês, os medicamentos chegaram a 'render' até três meses. Mas o retorno de 
sua preocupação não demorou ante as mudanças corporais, que se acentuaram; 'ner
vosa' , emagreceu. 

Segundo Helman (1994:116), "os fatores culturais determinam quais os sinais 
ou sintomas que são percebidos como anormais; eles também ajudam a dar forma às 
mudanças físicas e emocionais difusas, colocando-as dentro de um padrão identificável 
tanto para a vítima quanto para as pessoas que a cercam". No caso de Cintia, a fraque
za estava relacionada ao enfraquecimento do corpo, à falta de apetite e pelo fato de ter 
perdido muito sangue por causa de um aborto involuntário. Apesar da importância da 
alimentação, ela acreditava que outras implicações pudessem ter ocorrido - 'fraqueza 
de espírito', por exemplo. Um novo fator surge então: 

Os que não mais compareceram ao local em que se tratavam, ou seja, aqueles 
que começam a se tratar e não retornam são, geralmente, pessoas com sérios proble
mas, tais como: alcoolismo, distúrbios psiquiátricos, AIDS OU indigência. Nestes casos, 
a forma como o tratamento é administrado se torna incompatível com o modo de vida 
do indivíduo. Alguns, por pressão de seus familiares, conseguem prosseguir por maior 
tempo que os que não contam com tal ajuda. Neste aspecto, os agentes de saúde ficam 
impossibilitados de atuar, uma vez que nem mesmo residência fixa muitos desses doentes 
têm, perdendo-se assim mais facilmente o contato. Quando são internados, os que possu
em distúrbios psiquiátricos prosseguem seu tratamento na instituição que os acolheu. 



/.. lá me salvaram, eles que me salvaram [terreiro de umbanda]. Que eu não 
tinha sangue (...) Um dia de manhã eu fui tirar sangue, a primeira vez que eu fui 
tirar sangue, e eles me furaram duas veias - aí ele falou que eu não tinha 
sangue... o enfermeiro - aí eu disse para mãe que eu não tinha sangue - não é 
sangue, como é que é?.. eu tinha demais... ah, me esqueci o nome que a gente 
tem, aí ela mandou eu tomar sei lá o quê (...) 

Eles [terreiro] mandaram a mãe comprar uma pomba. Aí a mãe comprou e 
fez (...). Matou a pomba em cima de mim. Aí passa o sangue da pomba em meu 
corpo todinho. Aí foi indo, foi indo que os vermelhinhos (...) que eu só tinha 
glóbulos brancos, brancos... 

Aí tá, a minha camiseta está lá (...) Tinha que deixar, se eu tirar de lá acho 
que volta de novo. Aí a mãe ia falar com ela [mãe-de-santo] que eu estava 
magra - mas eu gosto mais de terreiro, eu não sou muito de igreja (...) Eu fui. 
saber que eu tinha esta doença quando o doutor falou, quando mostrei a chapa 
[radiografia] pra ele... 

Foi que... eu caminhava bem devagarinho e aí, pum [cansava]. Eu caminha
va bem devagarinho, eu não podia correr. Aí o dia que eu fiz isso eu fui numa 
rapidez para casa que nem senti. Ε a mãe disse: — Ué, viemos rápido! Eu nem 
senti. (...) Sábado eu encontrei um ex-namorado meu lá na mãe né, e ele é 
de terreiro, ele está desenvolvendo, ele não podia olhar pra mim que tinha 
uma coisa ruim do meu lado - ele não me olhava! Ele não me olhava: - Ah, tem 
uma coisa tão ruim do lado dela que eu nem consigo olhar pra ela! (...) 

Não, ele não pode fazer nada, ele está desenvolvendo. Aí mandou a mãe fazer 
um remédio pra mim (...) Ovo de codorna, leite-moça - coisa boa, leite-moça. 
(Cintia, 26 anos, dona de casa) 

O relato da entrevistada demonstra que são percebidas diferentes etiologias 
para as doenças - quando Cintia percebe que sua tuberculose pode ser também de 
cunho espiritual, procura o local adequado para tentar sarar. O poder de cura não é 
mais referido aos medicamentos, portanto, não é mais possível curar-se somente com 
a Medicina. Montero (1985:75) enfatiza que "é exatamente a natureza e a qualidade 
deste atendimento que está em questão quando eles decidem abandonar tratamentos e 
remédios substituindo-os com chás, passes e benzeções". 

É recorrente a referência à comida; a alimentação 'forte' 7 volta a ser a prescri
ção mais seguida pela informante, uma vez que, em sua concepção, a doença era não 
só 'material', mas também 'espiritual', e o espírito, segundo ela, precisa seguir as 
recomendações de outro espírito mais 'avançado', sejam elas as de derramar sangue 
sobre o corpo sejam as de mistura de alimentos. Da mesma forma, os tratamentos -
espiritual e corpo biológico - complementavam-se de forma eficaz.8 Observe-se que 
aqui se emprega os termos 'material' e 'espiritual', no que diz respeito à doença, no 
mesmo sentido que Loyola (1984). O sangue da pomba, com propriedades especiais -
de criar glóbulos vermelhos/sangue - , é incorporado, assimilado pelo corpo receptivo 



em ritual de cura religiosa. Com sangue novo - sinônimo de vida - e com a proteção -
camiseta deixada no terreiro - o corpo ficou fortalecido e protegido. Até o último 
contato feito, Cintia estava no sexto mês de tratamento e faria exames para confirma
ção de alta médica. Saliente-se que ela não tomava os medicamentos da forma correta 
- administrava-os a seu modo: às vezes, tomava dois; em outro dia, nenhum. 

Duarte (1986) argumenta que, no seu universo de pesquisa, o nervoso está tam
bém ligado aos humores corporais e ao "jogo de suas qualidades e relações", sendo 
fraqueza e força um dos principais núcleos para o estudo. Em um dos exemplos, o 
autor faz alusão à fraqueza na tuberculose e ressalta três importantes pontos relativos 
a seus informantes. O primeiro, refere-se ao fato de a origem da doença estar associada 
ao desgaste físico - força - provocado pelo trabalho ou por prolongada exposição ao 
frio. Em segundo lugar, em casos crônicos o enfraquecimento - físico-moral - causa 
impossibilidade absoluta para o trabalho e, além disso, a contaminação e efeitos na 
descendência estão também associados à imagem do sangue ruim. Por fim, a perda 
visível de sangue no escarro - ou seja, a perda de força, é associada à perda do sangue. 

Estas representações também estão presentes nas narrativas dos informantes 
com os quais se manteve contato para esta pesquisa. Como, por exemplo, Nilo, cami
nhoneiro, atualmente borracheiro - por causa da doença - , que contava a sua preocu
pação quanto a tratar-se corretamente para poder voltar à estrada. Impressionado com 
a quantidade de sangue que vomitou, tratou de seguir as recomendações médicas. 

Tive tosse. Só que uma tosse seca, uma tosse meio seca, sem escarro e sem 
nada, só tosse. (...) É, um dia eu tava abaixado assim e me veio aquele calor 
assim suspeito, botei mais de um litro de sangue pela boca. Aí passou quatro 
dias depois e botei mais meio litro e pouco, aí me assustei e fui lá no médico, 
falei com ele: - não, isso aí é normal nesta doença? (...) Tá, eu vim pra casa e 
fiz o tratamento, e hoje tem vezes que aparece um sinal de sangue às vezes, 
aparece aquele sinal, mas pouquinho coisa, coisa mínima que bota pra fora. 
Mas que não é - claro que isso é da doença. Ε diz que o doutor é especialista 
nesta doença. Quer dizer que... agora só tem que fazer o tratamento, porque do 
mais eu estou bem. Ε outra que eu tenho muito capricho no tratamento, né, eu 
me levanto para o café e meus comprimidos estão na minha frente para tomar 
- nunca falhei um dia, nunca!, nunca falhei um dia. Nunca botei bebida de 
álcool, coisa que contém álcool na boca. Decaí no peso eu decaí. (Nilo, 40 
anos, caminhoneiro) 

Neste depoimento, cinco pontos são relevantes para demonstrar que a percep
ção da corporalidade da doença é passo importante para a adesão ao tratamento em 
alguns pacientes: em princípio, uma tosse que ele não associou com algo mais grave 
por não apresentar nenhum sinal que a diferenciasse; a grande quantidade de sangue 
expelida pela boca é extremamente preocupante, mostrando a fragilidade do corpo 
ante a doença; a procura de um médico especialista para constatar sua normalidade 
(através do sangue) 'dentro' da doença; o cuidado no tratamento - não quebrar as 
regras; e o peso que não retornou ao 'normal' significa, ainda, a presença da doença. 
Os humores estão presentes, visíveis enquanto atividades corporais que não se subme
tem ao controle cultural, mas são percebidos em função de código cultural próprio. A 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa, procurou-se mostrar uma pequena parte das dinâmicas que 
envolvem a tuberculose. Pouco divulgada como doença que ainda ocorre em elevados 
números, para os dias de hoje, por um lado continua sendo, quando diagnosticada, 
uma moléstia socialmente estigmatizada. Por outro, são as próprias observações/per
cepções do doente com relação à enfermidade que o levam a concluir ou não o seu 
tratamento. Apresentando vida própria - patológica - , a tuberculose leva à morte à 
medida que o 'agressor' encontra espaço no qual vive, alimenta-se, prolifera-se, resis
te e mata: o corpo. Foucault (1994:12) enfatiza: "O que faz o 'corpo' essencial da 
doença se comunicar com o corpo real do doente não são, portanto, nem os pontos de 
localização, nem os efeitos da duração; é, antes, a qualidade". A comunicação da do
ença e do corpo se dá por meio da percepção de que algo mudou, e é neste sentido que 
se procura entender as conseqüências das percepções corporais do paciente na aderên
cia ao tratamento do mal que o acomete. 

Não se tem a pretensão de afirmar, com este trabalho, que a percepção corpo
ral da doença é a única responsável por uma pessoa manter-se disciplinada pelas re
gras impostas dentro do programa de tratamento, mas é preciso salientar que constitui 
uma categoria importante, segundo a observação feita, e que como tal deve ser vista. 

Outras categorias, também importantes, estão interligadas nesses casos para 
pensarmos acerca da referida adesão ao tratamento. A corporalidade da doença como 
modo de 'ler' sinais e sintomas corporais se faz presente nos que não aderiram com
pletamente ao tratamento - haja vista que, quando ocorrem novas manifestações da 
enfermidade, recorrem à unidade de saúde. Apenas se toma a precaução de não incor
rer em reducionismo quanto à não-adesão, pois, caso contrário, por que motivo esses 
'(im)pacientes' retornariam tantas vezes? Não seria mais fácil não depender dos fortes 
remédios e também dos médicos? No entanto, para que haja cura, o paciente não pode 
modificar o tratamento; os medicamentos devem ser tomados à risca, diariamente, 
durante o período recomendado. Todavia, na prática, a Medicina e os programas de 

oposição interno/externo no corpo do doente se faz constante. Por exemplo, estar sen
tindo-se bem, mas perceber que o peso ainda não voltou ao ideal. 

Dentro da família, apenas uma pessoa, além da esposa e do filho, soube da 
doença. Evitou contar a amigos e a outros familiares, pois não queria viver, esse perí
odo, desprezado e prejudicado nos negócios. Tinha muito medo de 'passar' (sangue 
ruim) para seu único filho: "saber que tem essa doença e que foi transmitido pelo pai 
ou pela mãe... aí é um fracasso". Enquanto pai, provedor, com imagem de homem 
forte inabalável, resistiu aos efeitos adversos dos medicamentos: "eu fiquei só uns dias 
na cama abalado (...) fiquei assim uns 60 dias, não teve dia que eu não tomei". A 
constante preocupação em conseguir poder voltar ao trabalho e o fato de não colocar a 
mesma quantidade de sangue e retomar vida normal eram as garantias dadas pela 
correta forma de se tratar. Recebeu alta por cura depois dos seis meses de tratamento. 



NOTAS 

1 A pesquisa é também composta por estudo com metodologia quantitativa, cujos coordena
dores são a Dra. Ana B. Menezes e o Dr. Juvenal D. Costa. 

2 Neste trabalho, não nos dcteremos na importante categoria 'tempo' para análise do trata
mento da tuberculose. 

3 No que se refere à concepção de corpo, podemos pensar que os familiares não compartilham 
de uma mesma visão, uma vez que discordam do doente quanto à forma inadequada de 
administrar seu tratamento em comparação com as ordens médicas, não reconhecendo a 
melhora física/corporal da mesma forma que o tuberculoso. 

4 Diferenciação importante nos modelos explanatórios descritos por KLEINMAN (1980) é entre 
a enfermidade e doença. Doença (disease) consiste cm uma disfunção do processo biológi
co ou psicológico. Enfermidade/mal-estar (illness) refere-se às alterações que provocam 
distúrbio corporal percebido biológica ou psicologicamente e aos percebidos em decorrên
cia da doença (disease). 

5 Expressão que demonstra a apreensão do discurso médico ao explicar os danos da doença 
causados ao organismo, e a comprovação quase 'visível' da lesão nas radiografias do pul
mão, um dos exames solicitados ao tuberculoso. 

6 Segundo PICON et al. (1993:227), "A chave para o diagnóstico de tuberculose é um alto índice 
dc suspeição da doença e a pronta utilização de métodos diagnósticos apropriados". 

7 Sobre restrição a alimentos, ver, por exemplo, DOUGLAS (1976), LÉVI-STRAUSS (1976), DUARTE 
(1986) c MOTTA-MAUÉS (1993). 

8 Eficácia no sentido proposto por LÉVI-STRAUSS (1977). Os sistemas de cura são eficazes, tanto na 
Medicina popular como na Medicina oficial, porque fazem sentido em seu meio sociocultural. 
Estão diretamente ligados aos simbolismos deste meio social, diretamente ligados à cultura local. 
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